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Ingevolge de wijziging luiden de statuten thans als
Naam eÍr zetel

Artikel

l.

volgt;-

l

De vereniging draagt de naam Viofia Jeugdorkest, hierna verder aan te duiden
"Viotta" en is opgericht op vierentwintig februari negentienhonderd

als-

negenentachtig.

2.

De vereniging is gevestigd te's-Gravenhage.

Doel

A*ikel2
1.

2.

-

De Vereniging heeft ten doel het stimuleren van de muzikale ontwikkeling van de leden'
Viotta beoogt dit doel onder meer te bereiken door:
a. het samenstellen en in stand houden van één of meer symfonie

b.

het regelmatig houden van repetities, het organiseren van studiedagen en het
geven van concerten onder leiding van muzikaal en pedagogisch
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c.

2.

gekwalifi ceerde diri genten;
op een gepast doch uitdagend niveau repertoire van een uiteenlopend karakter
aan te bieden;

d.

plezierhet creëren van een veilige en vertrouwde omgeving, waarin het met
jongeren van eenzelfde
beoefenen van muziek in orkestverband samen met
leeftijdscategorie en op verschillende niveaus centraal staat;

-

e.

deelname aan amateur m

Duur

Artikel3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd'
Toelatins van leden

AÍtikel4

1.

De leden van de vereniging ztjn
a. orkestleden;
b. vrijwilliger leden;

c.
2.

ereleden.

Orkestleden zijn natuurlijke personen die zich als lid van de vereniging hebben
nog niet
aangemeld en zijn aangenomen. Orkestleden die de achttienjarige leeftijd
quo
hebben bereikt worden vertegenwoordigd door een van hun ouders casu

3.

-

wettelij ke vertegenwoordigers ;
Vrijwilliger leden zijn natuurlijke personen die zich hebben aangemeld voor hetuiwoeren, op structuele en vrijwillige basis, van activiteiten voor de vereniging-

zijn aangenomen door het bestuur'
Ereleden zijn natuurlijke personen die door het bestuur als zodanig zijn benoemd zich ten wegens hun verdienste voor de vereniging ofuel vanwege het feit datzij
en daartoe

4.

5.

hebben
opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk
gemaakt.
Over de toelating van een lid beslist het bestuur. De ledenvergadering is niet
bevoegd om de beslissing van het bestuur over toelating te wijzigen.

-

Contributie

Artikel5
I De orkestleden

jaarlijkse
als in artikel 4.1.a, zijngehouden tot het betalen van een
contributie die jaarlijks wordt geindexeerd. Andere wijzigingen van de hoogte van
de contributie worden, op voorstel van het bestuur, door de algemene

2.
J

4

5.

ledenvergadering vastgesteld
Vrijwilliger leden en ereleden, niet zijnde orkestleden, zijn geen contributie

verschuldigd.
per orkestlensemble kan de jaarlijkse contributie verschillen.
jaarlijkseIndien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar eindigt, blijft de
contributie geheel verschuldigd, tenzij het bestuur goedkeurt dat de contributieslechts gedeeltelijk verschuldigd is'
De vereniging kan naast de contributie van de leden een extra bijdrage verlangen'-
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Schorsine lid

Artikel 6
l. In het geval dat het bestuur bevoegd is tot opzegging van het lidmaatschap ofontzetting uit het lidmaatschap, kan het bestuur in plaats daarvan het lid voor een *
termijn van ten hoogste één jaar schorsen.
2. Een lid ten aanzien van wie opzegging of ontzetting wordt overwogen kan, in

-

3.

afivachting van het te nemen besluit, door het bestuur worden geschorst. Zodanige
schorsing kan ten allen tijde door het bestuur worden opgeheven en vervalt in elkgeval waÍrneer zij niet binnen twee maanden door een definitieve maatregel wordt
gevolgd.
Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van
lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende

zijn-

verplichtingen blijven onverkort bestaan.
Einde lidmaatschap

Artikel

-

7

Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden van het lid;
2. door opzegging schriftelijk of per e-mail door het lid vóór één juni van het lopende

l.

verenigingsjaar;

3.

door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden door het bestuur
waÍrneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
v/anneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden

-

het-_

lidmaatschap te laten voortduren;
waÍmeer een vrijwilliger lid de activiteiten als genoemd in art 4.3. staakt;
door ontzetting. Deze geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen worden

4.

uitgesproken waflteer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wrjze benadeelt.

-

Bg.s_tqur

Arikel

L

8

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen
personen

2.

-

3.

De voorzitter wordt in die hoedanigheid benoemd. Het bestuur wijst uit haar
midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor ieder van hen een
plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging

4.

zich als borg of hoofclelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Indien het aantal bestuursleden tot beneden het vastgestelde aantal is gedaald,

-

blijft het bestuur bevoegd.

-

Benoeming. afoeding. schorsing en ontslag van bestuursleden

Artikel9

1.

De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV).
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2.
3.

De bestuursleden worden benoemd uit de leden.
Voor de benoeming van bestuursleden wordt door het bestuur een voordrachtgemaakt. Voordrachten kunnen ook worden gemaakt door tenminste vijf leden van
de vereniging gezamenlijk. Voordrachten zijn niet bindend'

4.
5.
6.

7.

De bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. Een aftredend
bestuurslid is terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger
Een bestuurslid defungeert op de dag waarop hij het lidmaatschap van

-

in.-de-

vereniging verliest.
Indien als gevolg van één of meer tussentijdse vacature(s) het aantal bestuursleden
minder dan drie bedraagt, dan zijn de overige bestuursleden verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin een voorziening in
de open plaats(en) aan de orde komt.
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of
ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of

-

door-

ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing.
Verteeenwoordieing yan de vereniging
10

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursledenals bedoeld in artikel 8.2

Verenieingsiaar

Artikel

11

Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot één augustus van het daaropvolgende
jaar.

-

Algemene ledenvergadering

Artikel

l.
2.

12

een-

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar, wordt
algemene ledenvergadering gehouden.
De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter

a. het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en hetgevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaarl-

b.

de balans per einde van het afgelopen boekjaar en de staat van baten en lasten-

c.

over dat jaaÍ, met het verslag van de kascommissie;
de begroting over het lopendejaar;
de benoeming van de leden van de kascommissie;

d.
e.

vacatures;-

3.

voorstel voor voorziening in eventuele
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de
vergadering.
Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur

4.

wenselijk acht.
Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op

f,
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schriftelijk verzoek van en ondertekend door tenminste éérltiende (1/10) van deleden. De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier
weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kanalsdan geschieden per brief, e-mail of andere gangbare communicatiemiddelen aan
alle leden
Plaats en oproepi

Artikel

1.

2.

n

e

al

gemene I edenJ-e.rgaderins

13

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage.
De oproeping geschiedt niet later dan vijftien dagen vóór de vergadering. Bij

de-

oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld
Lei.dine en beglrlitvormine al eemene ledenvergadering

Artikel

1.

14

-

De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens
afivezigheid door één van de andere bestuursleden. Indien geen bestuurslid
aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Het bestuur kan besluiten
een exteme technisch voorzitter aan te

2-

3,

4.
5.

wijzen indien zij dit in het belang van- de

-

vereniging acht.
Van het verhandelde in de ledenvergadering worden notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van
notulen wordt ter beschikking van de leden gesteld.
Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en zijn bevoegd
hierin het woord te voeren.
Vrijwilliger leden hebben geen stemrecht.
Orkestleden hebben ieder één stem, de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vaneen orkestlid als bedoeld in artikel 4.2, hebben gezamenlijk zoveel stemmen als

de-

-

6.

het aantal orkestleden dat zij vertegenwoordigen.
Een orkestlid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk machtigen namens hem
te stemmen met dien verstande dat een lid voor zich en als gemachtigde in totaal

-

niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. Bestuursleden uitgezonderd zij die
vertegenwoordiger zijn van een minderjarig orkestlid, kunnen niet als gemachtigde
optreden.
7. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.
8. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd.
Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefies. Besluitvorming
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
9. Blanco stemmen of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.10. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te ziin

-

bij-

verworpen.
I

een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede wije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de

L lndien bij

-
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volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen
die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebbenen is hij gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van
de stemmen beslist de voorzitter van de vereniging.

-

Décharee bestuur

AÍtiksl.15
Goedkeuring zonder voorbehoud van het verslag, alsmede van de balans en de staatvan baten en lasten door de algemene ledenvergadering strekt tot décharge van
bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede voor alle handelingen waarvan uit de

het-

stukken blijkt.
Kascommissie

AÍtikel

l.
2.

1q

Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie van tenminste
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie heeft
tot taak de financiële jaarstukken te onderzoeken.
De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene
ledenvergadering.

3,

-

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen eníruage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven

Artikel

17

1. De vereniging kan één of meer dirigenten hebben
2. Een dirigent wordt op voorstel van het bestuur door de algemene

ledenvergadering
benoemd en ontslagen met een meerderheid van minimaal twee/derde (2/3) van de

3.

uitgebrachte stemmen
De dirigenten werken als freelancer met de opdracht tot het dirigentschap blj
Vereni ging Viotta Jeugdorkest.

4.

Het bestuur is bevoegd een dirigent te schorsen

de-

Huishoudelijk Reelement

Artikel

l.
2.

18

Door de algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement worden
vastgesteld.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden-

-

genomenmeteenvolstrektemeerderheidvandeuitgebrachtestemmen.-

3.

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de
stafuten.

Artikêl

1.

19

Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel

bij de oproeping tot de

algemene ledenvergadering worden bekend gemaakt. Het bestuur is gehoude
tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
20120774 I 20t2r68s IRD
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2.

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden bekend te maken.
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen opvoorstel van het bestuur in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste4.

twee/derde (213) vande leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een
meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
Indien in de vergadering bedoeld in het derde lid niet het vereiste aantal leden

is, wordt binnen twee maanden een tweede-

aanwezig of vertegenwoordigd
vergadering gehouden, welke over het voorstel kan beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meenderheid van tenminste

5.

*
-

tweelderde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de
akte houdende de statutenwijzigtng te doen passeren.

Vereffenins

Artikel20

l.

2.

Tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist geschiedt de vereffening door
het bestuur
Na rekening en verantwoording aan de algemene ledenvergadering zal aan
eventueel batig saldo door de algemene ledenvergadering een bestemming moeten

een-

wordengegeven'zoveelmogelijkovereenkomendemethetdoelvandeverenlgmg.
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